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De exploitatie van Bardo valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Bardo. Hospice Bardo 

is ISO 9001 gecertifi ceerd en mag daarnaast het keurmerk Palliatieve Zorg van de Associatie van 

High Care Hospices voeren. Deze keurmerken vormen een waarborg voor de kwaliteit van de zorg. 

De Stichting Vrienden draagt het CBF keurmerk ‘certifi caat voor de kleine goede doelen’ en toont 

daarmee aan transparant te werken en zorgvuldig met de verstrekte middelen om te gaan. 

Vriend worden

Voor minimaal € 25,00 per jaar 

bent u ’Vriend’, steunt u ons werk 

en ontvangt u de Nieuwsbrief 

met ontwikkelingen en 

achtergrondinformatie.

Een eenmalige donatie op 

NL89 RABO 0324 5720 93 t.n.v. 

Stichting Vrienden van Hospice 

Bardo is natuurlijk ook van harte 

welkom. 

Stichting Bardo

Naast de Stichting Vrienden van 

Hospice Bardo bestaat ook de 

Stichting Bardo. Deze stichting 

is verantwoordelijk is voor de  

werkzaamheden van Bardo Hospice, 

Ondersteuning thuis en Leerhuis. 
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Goede zorg in de laatste levensfase
Bardo Hospice biedt zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Mensen 
met een beperkte levensverwachting blijven meestal het liefst thuis in hun 
vertrouwde omgeving. Soms is dat echter door omstandigheden niet mogelijk 
of wenselijk. Bardo wil in die situaties een plek zijn die aanvoelt als thuis, 
met liefdevolle aandacht en gastvrijheid voor de gasten en hun naasten. 

Bij de zorg die in Bardo wordt gegeven, 

ligt het accent op het zo goed mogelijk 

behandelen van klachten zoals pijn en 

ander lichamelijk ongemak. Daarnaast is 

er veel aandacht voor emoties, zingeving 

en spiritualiteit. Ondersteuning aan 

naasten is hiermee onlosmakelijk 

verbonden. Deze zorg heet palliatieve 

zorg. De ervaren professionals en 

geschoolde vrijwilligers van Bardo leveren 

hoogwaardige, complexe medische 

zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week.   

Bardo biedt de zorg vanuit een algemene 

grondslag, iedereen is welkom, ongeacht 

levensovertuiging of achtergrond.

Kwaliteit van leven

In Bardo staat de kwaliteit van leven 

voorop. De toekomst is weliswaar 

begrensd, maar daardoor ligt juist alle 

aandacht bij vandaag, bij het hier en nu. 

Ieder moment is belangrijk en wordt 

gekoesterd. Uiteraard is de kwaliteit van 

leven in letterlijke zin niet voor iedereen 

gelijk, maar het team van Bardo zet zich 

met volle overtuiging in om met de juiste 

zorg en aandacht de kwaliteit in de laatste 

levensfase zo hoog mogelijk te laten zijn.

Voor verblijf in Bardo wordt een 

vergoeding voor hotelmatige 

kosten gevraagd per dag (zie www.

hospicebardo.nl/hospice/eigen-

bijdrage/ voor het actuele tarief). Veel 

zorgverzekeraars vergoeden deze eigen 

bijdrage in hun aanvullende pakket. 

De zorgkosten worden vergoed 

via de zorgverzekeraar. 

Bardo Ondersteuning thuis 

Zo lang mogelijk thuis blijven heeft 

ieders voorkeur. Bardo maakt dit mede 

mogelijk door ondersteuning thuis. De 

inzet van vrijwilligers in de thuissituatie, 

ondersteuning door een gespecialiseerd 

verpleegkundige oftewel casemanager 

maken hier deel van uit. Een aanvullend 

programma bieden wij in ons Trefpunt. 

We ontvangen patiënten en naasten in 

een ontspannen en huiselijke omgeving.. 

Een bezoek aan ‘t Trefpunt kan de patiënt 

het gevoel geven ‘er even tussen uit’ te 

zijn en tegelijkertijd gunt het de naasten 

een moment van rust en ontspanning.

Bardo Leerhuis

Binnen Bardo is specifi eke kennis en 

ervaring aanwezig van de verschillende 

aspecten van palliatieve zorg. Het is de 

doelstelling van Bardo om deze kennis 

beschikbaar te stellen voor andere 

zorgverleners. Daarom organiseert Bardo 

Leerhuis regelmatig bijeenkomsten 

voor mantelzorgers, zorgprofessionals 

en andere belangstellenden. 

De betekenis van ’bardo’ 

De term ‘bardo’ komt uit het Tibetaans 

boeddhisme waar men ervan uitgaat dat 

er in een leven meerdere overgangsfases 

(zogenaamde bardo’s) zijn. De 

letterlijke betekenis is ‘tussen twee’. 

De naam Bardo is met zorg gekozen, 

waarbij het accent gelegd wordt op 

kwaliteit van leven in de laatste fase. 

Bardo, bijna net als thuis

Bardo ligt aan de rand van het centrum, 

grenzend aan de lommerrijke natuur 

van de Geniedijk, en maakt deel uit van 

de wijk ‘Jansoniushof’.  Het is van groot 

belang dat de gasten zich geborgen 

en thuis voelen. Familie en vrienden 

kunnen komen en gaan wanneer het 

uitkomt. Bardo kent geen bezoektijden, 

maar ontvangt het bezoek persoonlijk 

om privacy en veiligheid te kunnen 

borgen. In overleg kan een naaste 

overnachten. Ook kunnen de naasten 

actief betrokken worden bij de zorg. 

De tien gastenkamers van Bardo 

zijn volledig ingericht en voorzien 

van een eigen badkamer. Naar wens 

kan de kamer verder aangekleed 

worden met bijvoorbeeld eigen 

meubels, foto’s en schilderijen.

Maaltijden worden dagelijks vers bereid 

door kookvrijwilligers. Met specifi eke 

wensen en voorkeuren wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden. 

Opname

Voor mensen met een beperkte 

levensverwachting die palliatieve 

terminale zorg nodig hebben en waarbij 

de zorgvragen intensief, complex en 

meervoudig zijn, biedt Bardo uitkomst.

Vaak vinden mensen de weg naar 

Bardo via de huisarts, de thuiszorg 

of het ziekenhuis. Rechtstreeks 

informatie aanvragen of aanmelden 

kan ook door contact op te nemen 

met de coördinator zorg. 

Voor een aanmelding is altijd een 

terminale zorg indicatie nodig, 

die door de huisarts of specialist 

gegeven kan  worden. 

Na aanmelding komt een verpleegkundige 

van het hospice voor een intakegesprek 

thuis of op de plek waar de patiënt op 

dat moment verblijft. Zij inventariseert 

de situatie en de benodigde zorg. 

Zo snel mogelijk wordt besloten of 

opname in Bardo mogelijk is en de 

benodigde zorgindicatie gesteld. 
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